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Januari 2021 

Nya tider föreningstelefonen 

Från och med vecka 4 kommer förenings-

telefonen att vara bemannad måndag-torsdag 

kl. 19.00–20.00, övrig tid går det att lämna 

meddelande på telefonsvararen. 

 

Betala månadsavgiften i tid 

Månadsavgiften ska betalas innan månaden 

börjar. Detta gäller även om man inte erhållit 

någon faktura. Det går alltid att se kommande 

månadsfaktura i Mitt HSB. Ett tips för att inte 

missa betalningstidpunkten är att använda 

autogiro, då sker betalningen alltid i tid. 

   Vid försenad betalning påförs alltid en 

påminnelseavgift eller i värsta fall ett inkasso-

krav.  

 

Årsredovisning 

I årsredovisningen, som är på tryckning, kan 

du läsa vad som genomförts under året. 

Förvaltningsberättelsen tillsammans med den 

ekonomiska redovisningen bildar föreningens 

årsredovisning som medlemmarna sedan ska 

ta ställning till på årsstämman. Stämman 

genomförs preliminärt den 18 maj och med 

största sannolikhet på samma sätt som 2020, 

d.v.s. som poströstning. 

 

Ny Bopärm 2021 

Den nya bopärmen kommer att delas ut till 

alla lägenheter så fort den kommer från 

tryckeriet. I bopärmen kan man hitta svar på 

de flesta frågor och funderingar som finns 

kring vårt boende i brf Reval.  

   Bopärmen hör till lägenheten och ska lämnas 

kvar vid flytt. 

 

Cellsynt/SMS tjänst 

Vi har redan använt tjänsten några gånger för 

att informera boende. Det saknas fortfarande 

ett antal boende så det är inte för sent att 

anmäla sig.  

 

Facebook 

Du som, bor i Brf Reval kan skriva med-

delanden på vår Facebooksida. Sök på Brf 

Reval för att bli medlem. 

 

Coronaregler 

Den nya pandemilagen, som började gälla 10 

januari, medför vissa restriktioner för oss i 

Reval. Vi får till exempel inte vara fler än 2 

personer samtidigt i våra gym (om man inte 

tillhör samma hushåll). I gemensamhets-

lokalen får högst 6 personer vistas samtidigt. 

   Det är viktigt att vi följer givna instruktioner 

och det är var och ens ansvar att göra det! 

 
Sopsortering 
Det är viktigt att lägga rätt avfall i rätt kärl, 
alltså inte till exempel plast runt 
kompostpåsen eller papperskasse runt plasten. 
I värsta fall kommer det som felsorteras att 
lämnas kvar av personalen som hämtar 
soporna och det är onödigt! 
 

Trapphusrust LC 35-41 

Rusten är påbörjad i alla fyra trappuppgångar. 

Trapphusen blir klara med början i 35:an. Allt 

arbete beräknas vara klart veckan efter påsk. 

Loftgångarna på LC 35 och 41 renoveras 2022. 

 

Hissrust KG 58-62 

Det är snart dags för renovering av hissarna i 

de tre trapphusen på Kaserngatan. 

   1 februari startar arbetena på KG 58 och tar 

cirka tre veckor per hiss, KG 60 med 

preliminärt startdatum 22 februari och 

slutligen KG 62 med preliminärt startdatum 15 

april. Arbetet beräknas vara klart till påsk 

annars veckan efter.  

   Under de veckor som hissen renoveras kan 

den inte användas. Stolar/pallar kommer att 

ställas ut på vånings- och viloplan under 

renoveringstiden. 
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Kalendarium 
8 maj Vårstädning 
18 maj Årsstämma 
23 oktober Höststädning 
4 december Julfest 
 
Ovanstående datum är preliminära, speciellt 
datumet för julfesten. Vi följer rådande 
rekommendationer vid varje tidpunkt. 
Gårdsfesten kommer efter beslut inte att 
genomföras. 
 
 

Dagens citat 
Ge varje dag chansen att bli den bästa dagen i ditt 
liv. 

Okänd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


